


RÓLUNK A Magyar Kormány közép-európai exportösztönzési és
gazdaságfejlesztési intézménye

100% állami tulajdon

Külgazdasági és Külügyminisztérium 
a tulajdonosi jogok gyakorlója



CÉLJAINK Stratégiai
Közép-európai gazdasági és üzleti kapcsolatok dinamizálása

Határon átívelő gazdasági kapcsolatok erősítése

Gazdaságfejlesztési Programok szakmai támogatása

Operatív
Magyar érdekeltségű gyártók és szolgáltatók export

tevékenységének támogatása és elősegítése



HOGYAN? Teljes közép-európai lefedettség:
22 határon túli iroda és regionális képviselet 9 országban
14 belföldi iroda

Széleskörű szolgáltatási
portfólió 

Kiterjedt diplomáciai és üzleti kapcsolatrendszer, együttműködés a hasonló 
profilú szervezetekkel



9 ORSZÁGBAN ELÉRHETŐ
SZOLGÁLTATÁSOK



Külpiacra jutás támogatása

SZOLGÁLTATÁSI PORTFÓLIÓ
Célzott partnerközvetítés

Külföldi kiállításokon való
kedvezményes megjelenés biztosítása

Tőkekihelyezés segítése
Gazdaságfejlesztési Programok koordinálása, 
szakmai tanácsadás

Külpiacra lépést támogató képzések

Minősített szállítói adatbázis
működtetése



A MINDENNAPOKBAN A 
KÖVETKEZŐKKEL SZÁMOLHAT 
AUSZTRIÁBAN

Mentalitás – hivatalos hangnem

Döntési folyamat hosszabb

Gondolkodásmód – megszokott módszerek 
követése Kiszámítható, állandóbb 

jogi és szabályozó környezet

A hazai piac védelme



A COVID HATÁSAI

AZ OSZTRÁK 

GAZDASÁGRA

Az osztrák KKV-k, 
családi vállalkozások 
nehéz helyzete

Magas fix költségek Ausztriában

Prognózis:
2021-ben nagyon sok cég kerül bajba, 
csődhullám várható



CÉGVÁSÁRLÁS AUSZTRIÁBAN Csődeljárásban:

Hol követhetem nyomon az eljárásokat?

Milyen lépések, teendők szükségesek?

Mire érdemes figyelni?

Commerzialbank Burgenland

Érdeklődés a csődeljárás előtti időszakban

Konkrét példák:



CED SZEREPE

Üzleti, cégvásárlási és befektetési lehetőségek 
felkutatása

Közreműködés az érintett cégekkel, vagy a csődbiztossal való 
kapcsolatfelvétel során

Kooperáció, tanácsadás a tőkekihelyezés, 
cégvásárlás folyamata során, megfelelő, kipróbált 
helyi szolgáltatók ajánlása



www.ced.hu   I   info@ced.hu



A COVID válság hatása az 
osztrák vállalkozási 
környezetre, új piaci 
lehetőségek

A COVID válság hatása az 
osztrák vállalkozási 
környezetre, új piaci 
lehetőségek

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – 2020. november 19.

Dr. Tefner Nóra külgazdasági attasé – Bécsi Magyar Nagykövetség

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – 2020. november 19.

Dr. Tefner Nóra külgazdasági attasé – Bécsi Magyar Nagykövetség



Osztrák-magyar gazdasági kapcsolatokOsztrák-magyar gazdasági kapcsolatok

 Hagyományosan jó és kiegyensúlyozott gazdasági együttműködés, komplementaritás;

 Földrajzi közelség, hasonló üzleti kultúra;

 Az együttműködés valamennyi üzletágra jellemző, de kiemelten:

 Építőipar

 Fémipar, gépipar

 Szolgáltatások

 Kereskedelem

 Magyar cégek alapítása a turizmus és a vendéglátóipar területén jellemző

 Magyarország számára Ausztria a harmadik legfontosabb kereskedelmi partner, mintegy 3.000 osztrák 
vállalat 70.000 munkavállalót foglalkoztat Magyarországon.
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Ausztria, mint vállalkozási környezet 
jellemzői
Ausztria, mint vállalkozási környezet 
jellemzői

 Gazdasági, jogi stabilitás és kiszámíthatóság;

 Hagyományosan erős érdekképviseletek;

 Kötelező kamarai tagság (területi és ágazati alapon);

 Szigorú szabályozás (iparűzés, ágazati kollektív szerződések);

 Erős KKV és családi vállalati szegmens;

 Kiváló tájékoztató rendszerek;

 Vállalatalapítás, fiatal vállalkozók ösztönzése;

 Erős piacvédelem

 Gazdasági, jogi stabilitás és kiszámíthatóság;

 Hagyományosan erős érdekképviseletek;
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 Szigorú szabályozás (iparűzés, ágazati kollektív szerződések);
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 Kiváló tájékoztató rendszerek;
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A második COVID hullám hatása az 
osztrák gazdaságra
A második COVID hullám hatása az 
osztrák gazdaságra

 WIFO (Wirtschafrsforschung Österreich) 6,8%-os gazdasági visszaesés helyett 7,7%-os
gazdasági visszaesést prognosztizál

 A negyedéves konkunktúrateszt eredménye:

 Az osztrák vállalatok átlagosan 12%-os gazdasági visszaesést várnak 2020-ban

 A megkérdezettek 24%-a 2021-ben további visszaeséssel számol, 30% szerint indul meg a lassú 
fejlődés (+1,8%)

 A vállalatok 60%-a döntött úgy, hogy a 2020-2021-re tervezett beruházásait elhalasztja vagy azok 
mértékét lecsökkenti, 57%-uk vette igénybe az osztrák befektetésösztönzési támogatást

 A legtöbb vállalat szerint legalább 6 hónapra van szükség a gazdasági helyzet stabilizálódásához
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A magyar vállalkozások lehetőségei a 
gazdasági válság alatt
A magyar vállalkozások lehetőségei a 
gazdasági válság alatt

 Kiesett üzleti partnerek helyére beszállítóként belépni

 Az osztrák kormány befektetésösztönzése következtében egyes szektorokban jelentősek az 
új beruházások

 Regionális beszállítói láncok preferálása a korábbi globális szemléletmóddal szemben

 Kutatás-fejlesztés, digitalizáció

 Cégfelvásárlás 
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